Thc hin Công vn s 5316/UBND-VHXH ngày 11/8/2020 ca Ch tch UBND thành ph à Nng v vic tip tc
thc hin các bin pháp phòng, chng dch COVID-19 theo Ch th s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 ca Th
tng Chính ph, Công vn s 5166/UBND-SYT ngày 04/8/2020 ca Ch tch UBND thành ph v tip tc khn
trng trin khai công tác phòng, chng dch bnh COVID-19. Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu
công nghip à Nng (Ban Qun lý) ngh doanh nghip trong khu công ngh cao và các khu công nghip
trên a bàn thành ph à Nng tip tc khn trng trin khai thc hin các ni dung sau:
1. Tip tc thc hin bin pháp cách ly toàn xã hi theo Ch th s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 ca Th tng
Chính ph t 0 gi, ngày 12/8/2020 cho ti khi có thông báo mi (a bàn huyn Hòa Vang thc hin t 13 gi
ngày 11/8/20202). Vic tip tc thc hin cách ly theo Ch th s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 ca Th tng
Chính ph trong thi gian ti cn quyt lit và hiu qu hn, c bit thc hin nghiêm túc bin pháp gia ình cách ly
vi gia ình; t dân ph cách ly vi t dân ph; thôn cách ly vi thôn; phng cách ly vi phng; xã cách ly vi xã;
qun, huyn cách ly vi qun, huyn; yêu cu mi ngi dân nhà, không ra ngoài; ch ra ngoài trong trng hp
tht s cn thit nh mua lng thc, thc phm, thuc men, cp cu, làm vic ti nhà máy, c s sn xut, c s kinh
doanh dch v, hàng hóa thit yu không b óng ca, dng hot ng và các trng hp khn cp khác.
2. Doanh nghip có trách nhim t chc nghiêm công tác phòng chng dch ti doanh nghip, nhà máy,
phân xng, ngi lao ng; tuyên truyn, ôn c, nhc nh ngi lao ng t giác chp hành nghiêm các yêu cu, bin
pháp phòng chng dch, tích cc tham gia khai báo y t theo quy nh; thc hin nghiêm túc, y các bin
pháp t bo v mình, gia ình và tham gia tích cc, có trách nhim vi các hot ng phòng, chng dch theo
hng dn ca S Y t ti Công vn s 1408/SYT-NVY ngày 28/4/2020 v vic thc hin các bin pháp phòng,
chng dch COVID-19 ti ni làm vic và t ánh giá nguy c lay nhim COVID-19 ti c s sn xut, kinh doanh
có quy mô t 200 lao ng tr lên.
ngh doanh nghip có t 200 lao ng tr lên ang làm vic ti KCN, KCNC thì t ánh giá nguy c lây nhim dch
Covid-19 ti c s sn xut, kinh doanh ca doanh nghip gi v Ban Qun lý trc ngày 15/8/2020 và nh k hàng
tun gi v Ban Qun lý trc 16 gi ngày th 6 hàng tun tng hp báo cáo Ban Ch o phòng, chng dch bnh
COVID-19 thành ph à Nng.
Các doanh nghip tip tc tng cng các bin pháp phòng, chng dch: Thông thoáng nhà xng, kh khun,
trang b nc ra tay, dung dch sát khun y t, 100% công nhân phi c o thân nhit và mang khu trang úng
quy nh khi ra, vào, làm vic ti nhà xng, khu vc nhà n phi sch s, chia ra thành nhiu ca n hn ch ông
ngi, bàn n m bo giãn cách 2m, ngi ngi có vách ngn và m bo khong cách ti thiu 1m.
Trong trng hp ti doanh nghip có ca xác nh dng tính SARS COV2 thì doanh nghip có trách nhim
liên h ngay vi TTYT qun, huyn c hng dn phân loi F1, F2 theo quy nh và nhanh chóng kh khun nhà
xng, v sinh phòng dch theo hng dn ca c quan y t; Công ty có vn bn báo cáo tình hình ca nhim,
công tác trin khai phòng dch, phân loi F1, F2 gi v Ban Qun lý trong thi gian sm nht.
3. Trng hp ngi lao ng phi ngng vic do tác ng trc tip ca dch COVID-19 hoc doanh nghip gp khó khn
v ngun nguyên vt liu, th trng dn ti không b trí vic làm, ngh doanh nghip thc hin theo hng dn tr lng
ngng vic và gii quyt ch cho ngi lao ng trong thi gian ngng vic liên quan n dch bnh COVID-19 theo
hng dn ti Công vn s 849/SLTBXH-LTLBHXH ngày 27/3/2020 ca S Lao ng – Thng binh và Xã hi
thành ph à Nng.
4. V vic thc hin Bo him xã hi (BHXH), Bo him y t (BHYT) do nh hng bi dch bnh COVID-19, ngh
doanh nghip thc hin theo hng dn ti Công vn s 489/BHXH-QLT ngày 18/3/2020 ca Bo him xã hi
thành ph à Nng v vic thc hin Bo him xã hi do nh hng bi dch bnh COVID-19.
5. Doanh nghip sn xut, kinh doanh các mt hàng c phép hot ng theo quy nh trong tình hình dch bnh
có k hoch giãn tin sn xut, kinh doanh phù hp và thc hin các bin pháp phòng chng dch Covid-19
theo quy nh. Tip tc trin khai Công vn s 1797/BQL-QLDN&L ngày 27/7/2020, Công vn s 1823/BQLQLDN&L ngày 28/7/2020 và Công vn s 1884/BQL-QLDN&L ngày 03/8/2020 ca Ban Qun lý v vic

quyt lit trin khai thc hin các bin pháp phòng chng dch Covid-19 theo Ch th 05/CT-UBND ca Ch tch
UBND thành ph.
Ban Qun lý ngh doanh nghip trong khu công ngh cao và các khu công nghip à Nng nghiêm túc
trin khai thc hin./.
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